
 حضرت عمر رضی ا عنه با ایرانیان بی عدالتی کرده و
نژاد عرب را بر نژاد عجم برتری میداد؟

ميگویند رافضه (و اسلم ستيزان)شيعه 

:

 عمر با تقسيم بيت المال در جامعه اسلمی نظام طبقاتی ایجاد نمود زیرا مسلمانان آن عصر را نام نویسی کرده وگروهی 
 را ساليانه پنج هزار درهم و گروه دیگر را چهار هزار درهم وگروه دیگر را سه هزار درهم هزارو پانصد درهم تادویست درهم

...در سال حقوق داد

شرح ابن ابی«وبدین سان در اسلم طبقه اشرافی وتوانگر از یک طرف وطبقه تهی دست وفقير از سوی دیگر به وجودآمد    
رسول خدا فيء و غنيمه را بطور مساوي ميان مسلمانان تقيسم مي کرد ولي عمر علوه بر آن» 111ص  8الحدیدج   

کان عطاء البدريين خمسه الف و قال عمر:  اين روايت است در صحيح بخاري  :تقسيم بالسويه رسول خدا را نقض کرد  

 . لفضلنهم علي من بعهدهم
درهم ميداد و ميگفت این برای افضل بودن آنها بر بقيه است 5000 شرگت کنندگان در جنگ بدر  عمر به اهل به !

عجم از عرب ارث نمي برد مگر آنکه آن فرد عجمي در:  امام مالک ، در كتاب موطأاش روايت دارد که عمر گفت و از این بدتر  
ايها الناس انما المومنون اخوه: و این در حالی است که پيامبر خدا در حج اکبر فرمود  .سرزمين عرب متولد شده باشد  

  مگر  عربى بر عجمي برترى ندارد  اى مردم مومنان برادرند و در اسلم ليس لعربي علي عجمى فضل ال بالتقوى......... 
متقی برتر است( اینکه تقوایش بيشتر باشد   )

پاسخ اهل سنت
:

 اول كار عمر با خطبه حج اکبر در تضاد نيست زیرا اهل بدر بهترین افراد زمانه بودند خداوند گناهان آنها را بخشيده و آنها از
 اهل بهشتند و خود رسول ا نيز یکی از بدریان را که بر خلف دستورش خبر حمله مومنان را به خانواده خود در مکه

  او از اهل بدر  و فقط به این خاطر این گناه بزرگش را بخشيد که  بين او و بقيه فرق گذاشت رسانيده بود مجازات نکرد و
.بود

  تقسيم ميکرد و دیدم که اهل مکه تازه مسلمان شده را بر دوما خود رسول ا نيز گاهی غنيمت را بنا بر مصالحى
،مهاجران و انصار برتری داد تا آنجا که صدای انصار در آمد و توضيح خواستند و بعد از توضيح راضی شدند

  رضى ا عنه که اسلم تثبيت شد مزد ایثارهای خود را گرفتند پس این حرص و و بلخره این مردم فداکار در زمان عمر
جوش خوردن شما برای چيست؟

  جایی نخواندم که حضرت به این نحو  سهم ميگرفت، در درهم 5000حضرت علی هم در بين کسانی بود که : سوما
از نظر شما(  بعد از رسيدن به خلفت آنرا تغيير داده باشد یا این پول تقسيم عمر رضی ا عنه اعتراض کرده باشد، یا  

را نگرفته باشد) حرام  .
! هم اعتراضی نداشتند ميگرفتند آنها 5000  حضرت عمار و بلل هم در جنگ بدر بودند آنها هم

درهم ميگرفت یعنی بيشتر از عرب های اصيل، پس چرا حضرت عمر 5000حضرت بلل، حبشی و از عجم بود اما : چهارما  

 را به نژاد پرستی متهم ميکنيد؟
  آن منطقه هم بود،  حاکم بر عربهای ساکن در مگر حضرت عمر حضرت سلمان را حاکم مداین نکرد؟ پس سلمان: و پنجما

!پس چگونه ميتوان گفت که عمر ، عجم را مساوی با غلمان عرب ميدانست؟
(در این تقسيم بندی خانواده عمر خودش متضرر شد زیرا پسرش که صحابی هم بود کمتر از دیگران ميگرفت : ششما  

درهم ) 3500  ...... 
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!!پس آخوندهای زمان ما با آن فرهنگ آقازاده پروری به چه حقی به حضرت عمر طعنه ميزنند؟
یک دستور حکومتی)  متولد شده باشد  که عجمی از عربی ارث نميبرد مگر اینکه در ارض عرب(این دستور عمر   :هفتما  

 . صادر شد  زمان  ضرورت بود و مطابق نياز و
  و به  شهرهای کفار با آنها آميزش داشتند  رضي ا عنه اكثرا همه عرب بودند، آنها بعد از فتح  عمر  در عصر مسلمانان

  او با  ادعا کنند که ما خویشاوندان آنها هستيم و خاطر پيروزی پولدار هم شده بودند و این باعث ميشد که بعضی به ناحق
   فقط به خاطر گرفتن سهمی از ارث  ميبودند که  شاهدان هم از اهل بيت زن ما عروسی کرده و او پدر این بچه ماست و

دستور عمر فقط برای جلوگيری از سوء استفاده بوده و اینکه نام عرب و عجم در آن آمده به این. شهادت دروغ ميدادند  

.خاطر بود که در عصر او سربازان اسلم همه عرب بودند و دشمنان اسلم همه عجم
الی آخر.... اگر قضيه عکس ميبود پس دستور هم عکس ميشد یعنی عمر ميگفت عرب از عجم ارث نميبرد  .

  نشان از این دارد توجه کنيد، استثناء)  در ارض عرب باشد حق ارث دارد  مگرعجمی که( در دستور عمر  شما به استثناء

. و قصدش سد کردن راه سودجویان بود که عمر با خود عجم دشمنی نداشت
 و شما این نکته را فراموش نکنيد که جهان درعصر ظهور اسلم در تاریکی مطلق بود و فساد همه جا را گرفته بود

  همين دیروز در اخبار خواندم که اکثر آمریکایی ها عروسی نميکنند اما با این وجود هم  !یعنی چيزی بود مثل غرب امروز
درصد زنان شوهر دار 40 تحقيقات جدید نشان داده که  باز آنهایی که عروسی ميکنند نيز به صراط مستقيم نيستند و  
  متاهل درصد مردان 60 عين زمان رابطه جنسی دارند و  آمریکایی به شوهران خود خيانت ميکنند و با مردان دیگری هم

!!آمریکایی هم به همين مرض دچارند
)که تازه مرده(  عرب حال فرض کنيد که این زنان اگر فرصت بيابند بنظر شما حاضر نخواهند شد بگویند ما زن فلن شيخ  

. و او پدر این بچه ماست، البته الن اوراق قانونی راه این سوء استفاده ها رابسته اما قدیم که این چيزها نبود بودیم
  موفق و معروف یک ورزشکار) آقای عمران خان(    این موارد است مثل در پاکستان بلکه حتی در زمانه ما هم بعضی از

  او کاندید انتخابات ریاست جمهوری شد و همزمان یک زن آمریکایی ادعا کردکه او پدر دختر دوساله من است و من یک  بود
..... و با هم رفتيم هتل شب به او گفته بودم که ميخواهم بچه دار شوم و تو را برای پدر شدن انتخاب کردم

  قبول نميشود   پاکستان قانونی وضع کند که ادعای این قوم آمریکایی با این فرهنگ عجيب و غریب حال اگر ریيس جمهور 
مگر آنکه چهار پاکستانی شهادت دهند که زن راست ميگوید آیا باید این ریيس جمهور را نژاد پرست بدانيم؟

 مثال دیگر
:

و گمان ميکنندشاید با رشوه بدست آمده باشد( گواهينامه بين المللی رانندگی در ایران را قبول ندارند  بعضی از دولت ها  
  آنوقت قبول ميکنيم که کارشناس ما شهادت دهد که که این شخص راننده است، اینجا نميتوان آنها را نژاد و ميگویند) 

پرست و ضد ایران دانست، باید دليل را دید پس دليل عمر را ببينيد
و گفتيم این یک دستور حکومتی در آغاز بود و امروز کسی به آن عمل نميکند زیرا عجم ها در اسلم کارنامه- هشتم     

آیا عرب های امروز دین خود را بعد از قران از بخاری و مسلم نميگيرند. خود را بعدها نشان دادند و بر عرب ها پيشی گرفتند  

. و در جنگ است  عجم و در ارض عجم نبودند؟ پس اسلم با نژاد پرستی در تضاد ؟ آیا بخاری و مسلم و ترمذی و ابوداود

 در ادامه ميگوید شيعه
:

 متاسفانه همين این کار عمر الگوی برای اکثر حکومتهای تا به زمان حال شده و این شخص بااین عمل غير اسلمی باعث)
(!بدبختی مردم تا به همين زمان شده است

پاسخ اهل سنت
:

  اي شيعه ها چرا از كار نادرست عمر الگو برداری شما: درست بودن تهمت به عمر ، باز از شما ميپرسيم) محال( بفرض 
  چه ربطی  آقازاده های شما ؛با آن ثروت بيحسابشان؛ گناهای!! ای بی انصاف ها!! کردید؟ و چرا از ایشان پيروی ميکنيد؟

مگر عمر امام شماست ؟! به حضرت عمر دارد؟     

.........من در حيرتم از این قوم

محمد باقر سجودى
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